
קודם קריאת פרשת המן, יש אומרים תפילה זו:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשַּתְזִמין ַּפְרָנָסה ְלָכל ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּוַפְרָנָסִתי ּוַפְרָנַסת ַאְנֵׁשי ֵביִתי ִּבְכָלָלם. 
ְּבַנַחת ְולא ְּבַצַער ְּבָכבֹוד ְולא ְּבִבּזּוי ְּבֶהֵּתר ְולא ְּבִאּסּור ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדֶתָך ְוִלְלמֹוד ּתֹוָרֶתָך ְּכמֹו ֶׁשַזְנָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ָמן 

ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ַוֲעָרָבה.
 

נוסח פרשת המן – שניים מקרא ואחד תרגום:
ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל מֶֹׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי ִאם ֹלא. 
ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל מֶֹׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי ִאם ֹלא.

ַוֲאַמר ְיָי ְלמֶֹׁשה ָהא ֲאָנא ָמֵחית ְלכֹון ַלְחָמא ִמן ְׁשַמָּיא ְוִיְּפקּון ַעָּמא ְוִיְלְקטּון ִּפְתַּגם יֹום ְּביֹוֵמיּה ְּבִדיל ַּדֲאַנִּסּנּון ַהְיָהכּון ְּבאֹוַרְיִתי ִאם ָלא.
 

ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ַעל ֲאֶׁשר ִיְלְקטּו יֹום יֹום. 
ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ַעל ֲאֶׁשר ִיְלְקטּו יֹום יֹום.
ִויֵהי ְּביֹוָמא ְׁשִתיָתָאה ִויַתְּקנּון ָית ְּדַיְיתּון ִויֵהי ַעל ַחד ְּתֵרין ַעל ְּדִיְלְקטּון יֹום יֹום. 

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי ְיָי הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. 
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי ְיָי הֹוִציא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. 
ַוֲאַמר מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְלָכל ְּבֵני ִיְשָרֵאל ְּבַרְמָׁשא ְוִתְּדעּון ֲאֵרי ְיָי ַאֵּפיק ָיְתכֹון ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים. 

ּובֶֹקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְּכבֹוד ְיָי ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ַעל ְיָי ְוַנְחנּו ָמה ִּכי ַתִּלינּו ָעֵלינּו. 
ּובֶֹקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ְּכבֹוד ְיָי ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ַעל ְיָי ְוַנְחנּו ָמה ִּכי ַתִּלינּו ָעֵלינּו. 

ּוְבַצְפָרא ְוֶתֱחזּון ָית ְיָקָרא ַדְיָי ַּכד ְׁשִמיַע ]ֳקָדמֹוִהי[ ָית ֻּתְרֲעמּוְתכֹון ַעל ֵמיְמָרא ַדְיָי ְוַנְחָנא ָמה ֲאֵרי ַאְתַרַעְמּתּון ֲעָלָנא.

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְּבֵתת ְיָי ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל ְוֶלֶחם ַּבּבֶֹקר ִלְׂשּבַֹע ִּבְשׁמַֹע ְיָי ֶאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם
ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה ֹלא ָעֵלינּו ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ִּכי ַעל ְיָי. 

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְּבֵתת ְיָי ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל ְוֶלֶחם ַּבּבֶֹקר ִלְׂשּבַֹע ִּבְשׁמַֹע ְיָי ֶאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם
ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה ֹלא ָעֵלינּו ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ִּכי ַעל ְיָי. 

ַוֲאַמר מֶֹׁשה ִּבְדִיַּתן ְיָי ְלכֹון ְּבַרְמָׁשא ִּבְסָרא ְלֵמיַכל ְוַלְחָמא ְּבַצְפָרא ְלִמְסַּבע ְּבִדְׁשִמיַען ֳקָדם ְיָי ָית ֻּתְרֲעמּוְתכֹון
ִּדי ַאּתּון ִמְתַרֲעִמין ֲעלֹוִהי ְוַנְחָנא ָמא ָלא ֲעָלָנא ֻּתְרֲעמּוְתכֹון ֶאָּלֵהן ַעל ֵמיְמָרא ַדְיָי.

 ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ִקְרבּו ִלְפֵני ְיָי, ִּכי ָׁשַמע ֵאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם.
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ִקְרבּו ִלְפֵני ְיָי, ִּכי ָׁשַמע ֵאת ְּתֻלּנֵֹתיֶכם. 

ַוֲאַמר מֶֹׁשה ְלַאֲהרֹן ֱאַמר ְלָכל ְּכִנְׁשָּתא ִּדְבֵני ִיְשָרֵאל ְקִריבּו ֳקָדם ְיָי ֲאֵרי ְׁשִמיַען ֳקָדמֹוִהי ָית ֻּתְרֲעמּוְתכֹון.

ַוְיִהי ְּכַדֵּבר ַאֲהרֹן ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְפנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ְיָי ִנְרָאה ֶּבָעָנן. 
ַוְיִהי ְּכַדֵּבר ַאֲהרֹן ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְפנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ְיָי ִנְרָאה ֶּבָעָנן.

ַוֲהָוה ַּכד ַמִּליל ַאֲהרֹן ִעם ָּכל ְּכִנְׁשָּתא ִדְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִאְתְּפִנּיּו ְלַמְדְּבָרא ְוָהא ְיָקָרא ַדְיָי ִאְתְּגִלי ַּבֲעָנָנא.

ַוְיַדֵבּר ְיָי ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר. 
ַוְיַדֵבּר ְיָי ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר.

ּוַמִּליל ְיָי ִעם מֶֹׁשה ְלֵמיָמר. 

ָשַׁמְעִּתי ֶאת ְתּלּוּנֹת ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר ֵּבין ָהַעְרַּבִים ּתֹאְכלּו ָבָשׂר ּוַבּבֶֹקר ִתְּשְׂבּעּו ָלֶחם ִויַדְעֶתּם ִּכי ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם. 
ָשַׁמְעִּתי ֶאת ְתּלּוּנֹת ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ַּדֵּבר ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר ֵּבין ָהַעְרַּבִים ּתֹאְכלּו ָבָשׂר ּוַבּבֶֹקר ִתְּשְׂבּעּו ָלֶחם ִויַדְעֶתּם ִּכי ֲאִני ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם. 

ְׁשִמיַע ֳקָדַמי ָית ֻּתְרֲעַמת ְּבֵני ִיְשָרֵאל ַמֵּליל ִעְּמהֹון ְלֵמיַמר ֵּבין ִׁשְמַׁשָּיא ֵּתיְכלּון ִּבְסָרא ּוְבַצְפָרא ִּתְשְּבעּון ַלְחָמא ְוִתְּדעּון ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי ֱאָלָהכֹון.

ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַתַּעל ַהְשָּׂלו ַוְתַּכס ֶאת ַהַמֲּחֶנה ּוַבּבֶֹקר ָהְיָתה ִשְׁכַבת ַהָּטל ָסִביב ַלַּמֲחֶנה.
ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַתַּעל ַהְשָּׂלו ַוְתַּכס ֶאת ַהַמֲּחֶנה ּוַבּבֶֹקר ָהְיָתה ִשְׁכַבת ַהָּטל ָסִביב ַלַּמֲחֶנה. 

ַוֲהָוה ְבַרְמָׁשא ּוְסֵליַקת ְסָליו ַוֲחַפת ָית ַמְׁשִריָתא ּוְבַצְפָרא ֲהַות ְנָחַתת ַטָּלא ְסחֹור ְסחֹור ְלַמְׁשִריָתא. 

ַוַתַּעל ִׁשְכַבת ַהָטּל ְוִהֵנּה ַעל ְּפֵני ַהִמְּדָבּר ַּדק ְמֻחְסָּפס ַּדק ַּכְכּפֹר ַעל ָהָאֶרץ. 
ַוַתַּעל ִׁשְכַבת ַהָטּל ְוִהֵנּה ַעל ְּפֵני ַהִמְּדָבּר ַּדק ְמֻחְסָּפס ַּדק ַּכְכּפֹר ַעל ָהָאֶרץ.

ּוְסֵליַקת ְנָחַתת ַטָּלא ְוָהא ַעל ַאֵּפי ַמְדְּבָרא ַּדְעַּדק ְמַקַּלף ַּדְעַּדק ְּכִגיר ִּכְגִליָדא ַעל ַאְרָעא.

ַוִיְּראּו ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי ֹלא ָיְדעּו ַמה הּוא ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ְיָי ָלֶכם ְלָאְכָלה. 
ַוִיְּראּו ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ָמן הּוא ִּכי ֹלא ָיְדעּו ַמה הּוא ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ְיָי ָלֶכם ְלָאְכָלה.

ַוֲחזֹו ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוֲאָמרּו ְּגַבר ַלֲאחּוִהי ַמָּנא הּוא ֲאֵרי ָלא ְיָדעּו ָמה הּוא ַוֲאַמר מֶֹׁשה ְלהֹון הּוא ַלְחָמא ִּדיַהב ְיָי ְלכֹון ְלֵמיָכל.

ֶזה ַהָדָּבר ֲאֶׁשר ִצָוּה ְיָי ִלְקטּו ִמֶמּּנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו עֶֹמר ַלֻגְּלּגֶֹלת ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש ַלֲאֶשׁר ְבָּאֳהלֹו ִּתָּקחּו. 
ֶזה ַהָדָּבר ֲאֶׁשר ִצָוּה ְיָי ִלְקטּו ִמֶמּּנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו עֶֹמר ַלֻגְּלּגֶֹלת ִמְסַּפר ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִאיׁש ַלֲאֶשׁר ְבָּאֳהלֹו ִּתָּקחּו. 
ֵּדין ִּפְתָּגָמא ִּדי ַפִּקיד ְיָי ְלקּוטּו ִמֵּניּה ְּגַבר ְלפּום ֵמיְכֵליּה ֻעְמָרא ְלֻגְלַּגְלָּתא ִמְנַין ַנְפָׁשֵתיכֹון ְּגַבר ְלִדי ְבַמְׁשְּכֵניּה ִּתְּסבּון.

ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְלְקטּו ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט. 
ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְלְקטּו ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט.

ַוֲעַבדּו ֵּכין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְלַקטּו ְּדַאְסִּגי ּוְדַאְזַער.

ַוָיּמֹּדּו ָבעֶֹמר ְוֹלא ֶהְעִדּיף ַהַמְּרֶבּה ְוַהַמְּמִעיט ֹלא ֶהְחִסיר ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו. 
ַוָיּמֹּדּו ָבעֶֹמר ְוֹלא ֶהְעִדּיף ַהַמְּרֶבּה ְוַהַמְּמִעיט ֹלא ֶהְחִסיר ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו. 

ּוְכלֹו ְבֻעְמָרא ְוָלא אֹוַתר ְּדַאְסֵּגי ּוְדַאְזֵער ָלא ַחִּסיר ְּגַבר ְלפּום ֵמיְכֵליּה ְלָקטּו.

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶמּּנּו ַעד ּבֶֹקר. 
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶמּּנּו ַעד ּבֶֹקר. 

ַוֲאַמר מֶֹׁשה ְלהֹון ֱאַנׁש ָלא ַיְׁשַאר ִמֵּניּה ַעד ַצְפָרא.

ְוֹלא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶמּּנּו ַעד ּבֶֹקר ַוָיֻּרם ּתֹוָלִעים ַוִּיְבַאׁש ַוִּיְקצֹף ֲעֵלֶהם מֶֹׁשה. 
ְוֹלא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶמּּנּו ַעד ּבֶֹקר ַוָיֻּרם ּתֹוָלִעים ַוִּיְבַאׁש ַוִּיְקצֹף ֲעֵלֶהם מֶֹׁשה.

ְוָלא ַקִּבילּו ִמן מֶֹׁשה ְוַאְׁשָארּו ֻגְבַרָּיא ִמֵּניּה ַעד ַצְפָרא ּוְרֵחׁש ִריֲחָׁשא ּוְסִרי ּוְרֵגז ֲעֵליהֹון מֶֹׁשה.

ַוִיְּלְקטּו אֹתֹו ַּבבֶֹּקר ַּבּבֶֹקר ִאיׁש ְכִּפי ָאְכלֹו ְוַחם ַהֶשֶּׁמׁש ְוָנָמס. 
ַוִיְּלְקטּו אֹתֹו ַּבבֶֹּקר ַּבּבֶֹקר ִאיׁש ְכִּפי ָאְכלֹו ְוַחם ַהֶשֶּׁמׁש ְוָנָמס. 

ּוְלָקטּו ָיֵתיּה ִּבְצַפר ִּבְצָפר ְּגַבר ְלפּום ֵמיְכֵליּה ּוָמה ְדִמְׁשָּתַאר ִמֵּניּה ַעל ַאֵּפי ַחְקָלא ַּכד ֲחָמא ֲעלֹוִהי ִׁשְמָׁשא ָּפָׁשר.

ַוְיִהי ַבּּיֹום ַהִשִּּׁׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְשֶׁנה ְשֵׁני ָהעֶֹמר ָלֶאָחד ַוָיּבֹאּו ָּכל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַוַיִּגּידּו ְלמֶֹׁשה. 
ַוְיִהי ַבּּיֹום ַהִשִּּׁׁשי ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְשֶׁנה ְשֵׁני ָהעֶֹמר ָלֶאָחד ַוָיּבֹאּו ָּכל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַוַיִּגּידּו ְלמֶֹׁשה. 

ַוֲהָוה ְּביֹוָמא ְׁשִתיָאָתָאה ְלָקטּו ַלְחָמא ַעל ַחד ְּתֵרין ְּתֵרין ֻעְמִרין ְלַחד ְוֲאתֹו ָּכל ַרְבְרֵבי ְכִנְׁשָּתא ְוַחִּויאּו ְלמֶֹׁשה.

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶשׁר ִּדֶּבר ְיָי ַׁשָבּתֹון ַׁשַבּת קֶֹדׁש ַלְיָי ָמָחר ֵאת ֲאֶשׁר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵשּׁלּו
ְוֵאת ָּכל ָהעֵֹדף ַהִּניחּו ָלֶכם ְלִמְשֶׁמֶרת ַעד ַהּבֶֹקר.

ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם הּוא ֲאֶשׁר ִּדֶּבר ְיָי ַׁשָבּתֹון ַׁשַבּת קֶֹדׁש ַלְיָי ָמָחר ֵאת ֲאֶשׁר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ְּתַבְּׁשלּו ַּבֵשּׁלּוְוֵאת ָּכל ָהעֵֹדף ַהִּניחּו ָלֶכם 
ְלִמְשֶׁמֶרת ַעד ַהּבֶֹקר. 

ַוֲאַמר ְלהֹון הּוא ִּדי ַמִּליל ְיָי ְׁשָבָתא ְׁשַבת קּוְדָׁשא ֳקָדם ְיָי ְמָחר ָית ִּדי ַאּתּון ֲעִתיִדין ְלֵמָפא ֱאפֹו ְוָית ִּדי ַאּתּון ֲעִתיִדין ְלַבָּׁשָלא ַּבִּׁשילּו ְוָית ָּכל 
מֹוָתָרא ַאְצָנעּו ְלכֹון ְלַמְּטַרת ַעד ַצְפָרא. 

ַוַיִּּניחּו אֹתֹו ַעד ַהּבֶֹקר ַּכֲאֶשׁר ִצָוּה מֶֹׁשה ְוֹלא ִהְבִאיׁש ְוִרָמּה ֹלא ָהְיָתה ּבֹו. 
ַוַיִּּניחּו אֹתֹו ַעד ַהּבֶֹקר ַּכֲאֶשׁר ִצָוּה מֶֹׁשה ְוֹלא ִהְבִאיׁש ְוִרָמּה ֹלא ָהְיָתה ּבֹו. 
ְוַאְצָנעּו ָיֵתיּה ַעד ַצְפָרא ְּכָמא ִּדַפִּקיד מֶֹׁשה ְוָלא ְסִרי ְוִריֲחָׁשא ָלא ֲהָוה ֵביּה.

ַוּיֹאֶמר מֶֹשׁה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי ַׁשָבּת ַהּיֹום ַלְיָי ַהּיֹום ֹלא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּשֶׂדה. 
ַוּיֹאֶמר מֶֹשׁה ִאְכֻלהּו ַהּיֹום ִּכי ַׁשָבּת ַהּיֹום ַלְיָי ַהּיֹום ֹלא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּשֶׂדה. 

ַוֲאַמר מֶֹׁשה ִאְכלּוִהי יֹוָמא ֵדין ֲאֵרי ַׁשְּבָתא יֹוָמא ֵדין ֳקָדם ְיָי יֹוָמא ֵדין ָלא ַתְׁשְּכֻחֵּניּה ְּבַחְקָלא.

ֵׁשֶשׁת ָיִמים ִתְּלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְשִּׁביִעי ַׁשָבּת ֹלא ִיְהֶיה ּבֹו. 
ֵׁשֶשׁת ָיִמים ִתְּלְקֻטהּו ּוַבּיֹום ַהְשִּׁביִעי ַׁשָבּת ֹלא ִיְהֶיה ּבֹו. 

ִׁשָּתא יֹוִמין ִּתְלְקֻטֵּניּה ּוְביֹוָמא ְׁשִביָעָאה ַׁשְּבָתא ָלא ְיֵהי ֵביּה. 
 

ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְשִּׁביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹט ְוֹלא ָמָצאּו. 
ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְשִּׁביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלקֹט ְוֹלא ָמָצאּו. 

ַוֲהָוה ְּביֹוָמא ְׁשִביָעָאה ְנָפקּו ִמן ַעָּמא ְלִמְלָקט ְוָלא ַאְׁשָּכחּו.

ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל מֶֹׁשה ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶתּם ִלְשׁמֹר ִמְצוַֹתי ְותֹורָֹתי. 
ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל מֶֹׁשה ַעד ָאָנה ֵמַאְנֶתּם ִלְשׁמֹר ִמְצוַֹתי ְותֹורָֹתי. 

ַוֲאַמר ְיָי ְלמֶֹׁשה ַעד ֵאיָמַתי ַאּתּון ְמָסְרִבין ְלִמַּטר ִּפּקּוַדי ְואֹוָרָיִתי. 

ְראּו ִּכי ְיָי ָנַתן ָלֶכם ַהַשָּׁבּת ַעל ֵּכן הּוא נֵֹתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּשִּׁׁשי ֶלֶחם יֹוָמִים ְשׁבּו ִאיׁש ַּתְחָתּיו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְמּקֹמֹו ַּבּיֹום ַהְשִּׁביִעי. 
ְראּו ִּכי ְיָי ָנַתן ָלֶכם ַהַשָּׁבּת ַעל ֵּכן הּוא נֵֹתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּשִּׁׁשי ֶלֶחם יֹוָמִים ְשׁבּו ִאיׁש ַּתְחָתּיו ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמְמּקֹמֹו ַּבּיֹום ַהְשִּׁביִעי. 

ֲחזֹו ֲאֵרי ְיָי ְיַהב ְלכֹון ַׁשְּבָתא ַעל ֵּכן הּוא ָיֵהב ְלכֹון ְּביֹוָמא ְׁשִתיָתָאה ְלֵחם ְּתֵרין יֹוִמין ִּתיבּו ֱאַנׁש ְּתחֹותֹוִהי ָלא ִיּפֹוק ֱאַנׁש ֵמַאְתֵריּה ְּביֹוָמא ְׁשִביָעָאה. 

ַוִיְּשְׁבּתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְשִּׁבִעי. 
ַוִיְּשְׁבּתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְשִּׁבִעי.
ְוָנחּו ַעָּמא ְּביֹוָמא ְׁשִביָעָאה. 

ַוִּיְקְראּו ֵבית ִיְשָׂרֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן ְוהּוא ְּכֶזַרע ַגּד ָלָבן ְוַטְעמֹו ְכַּצִפּיִחת ִבְּדָבׁש. 
ַוִּיְקְראּו ֵבית ִיְשָׂרֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן ְוהּוא ְּכֶזַרע ַגּד ָלָבן ְוַטְעמֹו ְכַּצִפּיִחת ִבְּדָבׁש. 

ּוְקרֹו ֵבית ִיְשָרֵאל ָית ְׁשֵמיּה ָמן ְוהּוא ְּכַבר ְזַרע ַּגָּדא ִחָּור ְוַטֲעֵמיּה ְּכִאְסְקֵריָטָון ִּבְדָבׁש. 

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶזה ַהָדָּבר ֲאֶשׁר ִצָוּה ְיָי ְמֹלא ָהעֶֹמר ִמֶּמּנּו ְלִמְשֶׁמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם
ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶשׁר ֶהֱאַכְלִתּי ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ְבּהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. 

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶזה ַהָדָּבר ֲאֶשׁר ִצָוּה ְיָי ְמֹלא ָהעֶֹמר ִמֶּמּנּו ְלִמְשֶׁמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם
ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶשׁר ֶהֱאַכְלִתּי ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ְבּהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. 

ַוֲאַמר מֶֹׁשה ֵּדין ִּפְתָּגָמא ִּדי ַפִּקיד ְיָי ְמֵלי ֻעְמָרא ִמֵּניּה ְלַמְּטָרא ְלָדֵריכֹון ְּבִדיל ְּדֶיֱחזּון ָית ַלְחָמא ִּדי אֹוָכִלית ָיְתכֹון ְּבַמְדְּבָרא ְּבַאָּפקּוִתי ָיְתכֹון 
ֵמַאְרָעא ְדִמְצָרִים. 

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָׁשָמּה ְמֹלא ָהעֶֹמר ָמן ְוַהַנּח אֹתֹו ִלְפֵני ְיָי ְלִמְשֶׁמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם. 
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָׁשָמּה ְמֹלא ָהעֶֹמר ָמן ְוַהַנּח אֹתֹו ִלְפֵני ְיָי ְלִמְשֶׁמֶרת ְלדֹרֵֹתיֶכם. 

ַוֲאַמר מֶֹׁשה ְלַאֲהרֹן ַסב ְצלֹוִחית ֲחָדא ְוַהב ַּתָּמן ְמֵלי ֻעְמָרא ָמן ְוַאְצַנע ָיֵתיּה ֳקָדם ְיָי ְלַמְטָרא ְלָדֵריכֹון.

ַּכֲאֶשׁר ִצָּוה ְיָי ֶאל מֶֹשׁה ַוַיִּּניֵחהּו ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְלִמְשָׁמֶרת. 
ַּכֲאֶשׁר ִצָּוה ְיָי ֶאל מֶֹשׁה ַוַיִּּניֵחהּו ַאֲהרֹן ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְלִמְשָׁמֶרת. 
ְּכָמא ִדי ַפִּקיד ְיָי ְלמֶֹׁשה ְוַאְצְנֵעיּה ַאֲהרֹן ֳקָדם ַסֲהדּוָתא ְלַמְּטָרא.

ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהָמּן ַאְרָבִּעים ָׁשָנה ַעד ּבָֹאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָשֶׁבת ֶאת ַהָמּן ָאְכלּו ַעד ּבָֹאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְכָּנַען. 
ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהָמּן ַאְרָבִּעים ָׁשָנה ַעד ּבָֹאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָשֶׁבת ֶאת ַהָמּן ָאְכלּו ַעד ּבָֹאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְכָּנַען. 

ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאָכלּו ָית ַמָּנא ַאְרְּבִעין ְׁשִנין ַעד ְּדֵמיֵתיהֹון ְלַאְרָעא ָיְתָבָתא ָית ַמָּנא ֲאָכלּו ַעד ְּדָאתֹו ִלְסָיֵפי ַאְרָעא ִדְכָנַען.

ְוָהעֶֹמר ֲעִשִׂרית ָהֵאיָפה הּוא. 
ְוָהעֶֹמר ֲעִשִׂרית ָהֵאיָפה הּוא.

ְוֻעְמָרא ַחד ִמן ַעְסָרא ִּבְתָלת ְסִאין הּוא.
 

לאחר קריאת פרשת המן יש אומרים נוסח זה:
ַאָּתה הּוא ְיָי ְלַבֶּדָך ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה ַהַּיִמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם ְוַאָּתה 
הּוא ֶׁשָעִׂשיָת ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ָּתִמיד ִעם ֲאבֹוֵתינּו ַּגם ַּבִּמְדָּבר ִהְמַטְרָּת ָלֶהם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשַמִים ּוִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש הֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים 
ְוַגם ָנַתָּת ָלֶהם ָּכל ָצְרֵכיֶהם ִׂשְמלֹוָתם לא ָבְלָתה ֵמֲעֵליֶהם ֵּכן ְּבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ּוַבֲחָסֶדיָך ָהֲעצּוִמים ְּתזּוֵננּו ּוְתַפְרְנֵסנּו ּוְתַכְלְּכֵלנּו ְוַתְסִּפיק 

ָלנּו ָּכל ָצְרֵכנּו ְוָצְרֵכי ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַהְמרּוִּבים ְּבִמּלּוי ּוְבֶרַוח ְּבִלי טַֹרח ְוָעָמל ָּגדֹול ִמַּתַחת ָיְדָך ַהְּנִקָּיה ְוֹלא ִמַּתַחת ְיֵדי ָבָׂשר ָוָדם.

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשָּתִכין ִלי ּוְלַאְנֵׁשי ֵביִתי ָּכל ַמֲחסֹוֵרנּו ְוַתְזִמין ָלנּו ָּכל ָצְרֵכנּו ְלָכל יֹום ָוּיֹום ֵמַחֵּיינּו ֵדי ַמֲחסֹוֵרנּו ּוְלָכל 
ָׁשָעה ְוָׁשָעה ִמָּׁשעֹוֵתינּו ֵדי ִסּפּוֵקנּו ּוְלָכל ֶעֶצם ֵמֲעָצֵמינּו ֵדי ִמְחָיֵתנּו ִמָּיְדָך ַהטֹוָבה ְוָהְרָחָבה ְוֹלא ְּכִמעּוט ִמְפָעֵלינּו ְוקֹוֶצר ֲחָסֵדינּו ּוִמְזֵעיר 

ְּגמּולֹוֵתינּו ְוִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ּוְמזֹונֹות ַאְנֵׁשי ֵביִתי ְוַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ְמסּוִרים ְּבָיְדָך ְוֹלא ְּבַיד ָּבָׂשר ָוָדם.

מוגש ע"י מרכז כיוון

פרשת המן
סגולה לפרנסה בשפע

סגולת אמירת פרשת המן ידועה ומפורסמת שמועילה לפרנסה בשפע, ומובא 
בשם הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימינוב זצוק"ל זיע"א, כי סגולה מיוחדת לומר 
את פרשת המן )שניים מקרא ואחד תרגום( ביום שלישי בשבוע שקוראים בו את 

פרשת בשלח, שחל השבוע.


